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BAB III 

MUI LAMPUNG TENGAH DAN KONFLIK SOSIAL  

DI ANAK TUHA 

A. MUI Lampung Tengah 

MUI Lampung Tengah berdiri sejak tahun 1975, berselang sebulan dari 

berdirinya MUI provinsi, adapun ketua MUI Lampung Tengah H. R. 

Mutawali beliau adalah ketua yang paling lama menjabat sebagai ketua MUI 

di Lampung Tengah yaitu priode pertama 1999-2002 priode kedua 2002-2007 

priode ke tiga 2007-2012 priode ke empat 2012-2017 dan priode ke lima 

2017-2022.
1
 

Dari pengalaman sebagai putra asli daerah Lampung Tengah dan juga 

selaku ketua MUI Lampung Tengah yang lama bapak H. R. Mutawali sudah 

mengenal betul watak dan karakter masyarakat Lampung Tengah. Sehingga 

beliau bisa menjalankan tugasnya sebagai ketua MUI dengan baik dan juga 

menjadi contoh bagi masyarakat setempat. 

B. Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha 

1. Keadaan Geografis  

Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih meliputi 

areal daratan seluas 4789,82 km², terletak pada bagian tengah Provinsi 

Lampung, yang berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Utara; sebelah selatan berbatasan 
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dengan Kabupaten Pesawaran, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Lampung Timur dan Kota Metro, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Tanggamus dan Lampung Barat. Secara geografis, Kabupaten Lampung 

Tengah terletak pada kedudukan 104035’Bujur Timur sampai 105050” Bujur 

Timur dan 4030’ Lintang Selatan sampai 4015’ Lintang Selatan. Kabupaten 

Lampung Tengah dibagi menjadi 28 Kecamatan serta 307 

kampung/kelurahan.
2
 

Daerah Lampung Tengah terdiri dari : Daerah topografi berbukit 

sampai bergunung, terdapat di Kecamatan Padang Ratu dengan ketinggian 

rata-rata 1.600 m; Daerah topografi berombak sampai bergelombang, daerah 

dengan bukit-bukit rendah yang di kelilingi dataran sempit dengan 

kemiringan antara 8-15%, ketinggian antara 300-500 mdpl; Derah dataran 

alluvial, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga 

merupakan bagaian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan 

Way Pengubuan, ketinggian daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m dari 

permukaan laut dengan kemiringan 0% sampai dengan 3%; Daerah rawa 

pasang surut Lampung Tengah terletak di bawah garis khatulistiwa 5
0
 Lintang 

Selatan beriklim tropis-humid dengan angin laut yang bertiup dari samudera 

Indonesia dengan arah angin setiap tahunnya, yaitu pada bulan November-

Maret angin bertiup dari Barat dan Barat Laut serta pada bulan Juli-Agustus 

angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara dengan kecepatan rata-rata 5,83 

km/jam. Pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 m temperatur udara 

                                                           
2
Firman Sujadi, Lampung Sai Bumi Ruwai Jurai, (Jakarta: Cita Insani Mandiri, 2012)., h. 
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rata-rata berkisar antara 26
0
–28

0
C, temperatur maksimum yang sangat jarang 

terjadi yaitu 33
0
C dan minimum 22

0
C. Kelembaan udara rata-rata sekitar 80-

88% dan akan lebih tinggi pada tempat yang lebih tinggi pula.
3
 

Kampung Tanjung Harapan desa yang ada di Lampung Tengah. 

Tepatnya, terletak di Kecamatan Anak Tuha yang berjumlah 5 dusun. 

Sedangkan dusun I dan dusun II adalah desa yang bertetangga. Kampung 

Tanjung Harapan dusun I dihuni oleh masyarakat suku jawa dan  dusun II 

dihuni masyarakat suku lampung. 

2. Keadaan Demografis 

Jumlah penduduk Kampung Tanjung Harapan dengan luas wilayah 

13,790 ha pada tahun 2011 penduduk Kampung Tanjung Harapan adalah  200 

jiwa dengan 932 kepala keluarga. Lampung Tengah merupakan salah satu 

lumbung padi di Provinsi Lampung. Penggunaan lahan di Kabupaten Lampung 

Tengah terdiri dari lahan sawah sebesar 73.311 Km
2 

dan lahan bukan sawah 

sebesar 405.672,34 km
2. 

Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan salah 

satu sentral produksi jagung setelah Lampung Selatan. Kontribusi produksi 

jagung Lampung. Tengah mencapai 21,21 persen dari total produksi jagung 

Lampung. Komoditas unggulan lainnya ialah ubi kayu. Pada tahun 2012 

produksi ubi kayu di Lampung Tengah mengalami kenaikan sekitar 5,92 

persen dari tahun 2011, dengan total produksi sebesar 3,37 juta ton. Dengan 
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demikian produksi ini menyuplai sepertiga dari total produksi ubi kayu 

lampung.
4
 

Menurut Badan Pusat Statistik selain keunggulan disektor tanaman 

pangan, Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan lumbung ternak sapi 

potong. Sapi potong ialah hewan ternak yang di unggulkan di Provinsi 

Lampung dan kabupaten yang memiliki populasi tertinggi sapi potong adalah 

kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2012 populasi sapi potong di 

Lampung Tengah mencapai 294.430 ekor (37,84 persen), Lampung Timur 

sebanyak 159.779 ekor (20,54 persen) dan Lampung sebanyak 116.954 ekor 

(15,03 persen).  

Kabupaten Lampung Tengah memiliki beragam potensi sumber daya 

alam yang meliputi sumber daya tambang, pertanian, peternakandan 

perkebunan. Potensi pertanian memiliki lahan basah seluas 72.632 ha dan lahan 

kering seluas 150.519,5 ha. Luas panen dan jumlah produksi tanaman pangan 

terbesar di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011 adalah ubi kayu dengan 

jumlah produksi 3.285.263 ton dengan luas panen 129.054 ha, diikuti produksi 

padi sebanyak 704.860 tondengan luas panen 139.500 ha. Lahan kering seluas 

± 225.000 ha di Kabupaten Lampung Tengah potensial untuk pengembangan 

tanaman perkebunan. Dengan jumlah produksi terbesar adalah kelapa sawit 

sebanyak 46.281,00 ton dengan luas areal 18.292,50 ha. Di ikuti tanaman tebu 

sebanyak 22.533,00 ton dengan luas areal 3.572,00 ha. 

                                                           
4
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Sumber daya alam lain, selain yang dapat digunakan sebagai sektor 

pertanian adalah pertambangan. Pada tahun 2011, terdapat 18 perusahaan 

penambangan di Kabupaten Lampung Tengah. Potensi penggalian yang ada di 

wilayah Kabupaten Lampung Tengah diantaranya marmer, granit, andesit, 

felspart, pasir, diorit, batu kapur, lempung, pasir kuarsa, pasir batu (sirtu). 

3. Keadaan Sosial  

Manusia sebagai makhluk social senantiasa menjalin, menata, dan 

mengembangkan berbagai hubungan yang harmonis dengan sesamanya untuk 

mewujudkan beragam tujuan yang dicita-citakan. Kerjasama yang terjalin 

untuk mewujudkan keinginan yang sama, akan melahirkan sebuah kelompok 

sosial yang akan terbina dalam suatu wadah organisasi tertentu. Organisasi 

sosial ini dapat di bedakan kedalam dua jenis yang berlainan. Yakni organisasi 

sosial formal dan organisasi sosial informal. 

Organisasi sosial formal, padadasarnya merupakan organisasi yang 

sengaja dibentuk oleh pemerintah dan merupakan bagian integral dari 

kebijakan pemerintah. Keberadaan organisasi tersebut biasanya dilengkapi 

dengan susunan kepengurusan berikut peraturan-peraturan yang mengikat 

keanggotaan setiap individu yang terlibat di dalamnya. Ada beberapa contoh 

organisasi sosial formal yang terdapat di Kampung Tanjung Harapan, yaitu 

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK). 

LKMD adalah suatu lembaga masyarakat yang benar-benar tumbuh 

dari, oleh, dan untuk rakyat. Sebagai wadah aspirasi rakyat, LKMD dalam 
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membangun meliputi kegiatan untuk memelihara ketertiban, keamanan, 

ekonomi, dan keluarga berencana. Sedangkan Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga merupakan suatu gerakan pembangunan melalui keluarga sebagai 

unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat dengan wanita sebagai peran 

utamanya. Berbeda halnya dengan organisasi sosial yang bersifat informal. 

Ada kecenderungan organisasi yang bersifat informal ini lahir karena memiliki 

kepentingan yang sama, selain itu di dalamnya pun tidak ada ketentuan yang 

mengharuskan adanya susunan kepengurusan serta peraturan dan ketentuan 

lainnya. Beberapa contoh organisasi sosial informal yang terdapat di Kampung 

Tanjung Harapan adalah kelompok Karang Taruna, kelompok arisan dan 

kelompok koperasi usaha bersama. 

Kampung Tanjung Harapan memiliki organisasi social yaitu Karang 

Taruna yang bertempat di Balai Desa bertujuan untuk menampung aspirasi dan 

aktivitas para remaja. Keberadaan Karang Taruna ini sangatlah membantu di 

dalam terciptanya interaksi di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap 

anggota dari Karang Taruna akan selalu dilibatkan di dalam setiap kegiatan 

yang berlangsung di Kampung Tanjung Harapan. Contohnya saja pada saat 

akan mengadakan pertandingan sepak bola ataupun bola voli maka pengurus 

dari Karang Taruna akan mengundang seluruh anggotanya untuk menghadiri 

dan mengikuti pertandingan tersebut. Aktivitas tersebut akan mencapai 

puncaknya pada saat menjelang perayaan hari Kemerdekaan Negara Republik 

Indonesia. 
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Kampung Tanjung Harapan merupakan suatu wilayah pembukaan 

hutan, yang di laksanakan oleh kaum pribumi yang bertujuan untuk bercocok 

tanam terutama dibidang pertanian dan perkebunan. Tujuan utama mereka pada 

dasarnya bercocok tanam, yang awalnya mengalami berbagai kendala dalam 

hal bercocok tanam, anatara lain kesulitan air, sehingga tanaman yang mereka 

tanam sering kekurangan air. 

Pada zaman dulu Lampung Tanjung Harapan adalah milik pemerintah 

yang kemudian dijadikan sebagai daerah tjuan transmigrasi pada tahun 1970. 

Konflik pada tanggal 27 November 2014 terjadi diwilayah administrasif 

Kabupaten Lampung Tengah melibatkan masyarakat Kampung Tanjung 

Harapan Dusun I dan Dusun II Kecamatan Anak Tuha. Dusun I dan II jaraknya 

tidak berjauhan. Pola pemukiman di Kampung Tanjung Hrapan seperti 

kompleks perumahan, jarak antar rumah saling berdekatan. Dusun I bukan 

satu-satunya pemukiman dengan penduduk murni suku lampung ada sebagian 

suku jawa. Sedangkan penduduk Dusun II mayoritas suku jawa.
5
 

C. Interaksi Sosial Masyarakat Kampung Tanjung Harapan 

1. Masyarakat Jawa dan Lampung 

Manusia dalam kehidupan tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. 

Manusia adalah mahluk sosial yang sepanjang hidupnya bersosialisasi dengan 

orang lain dalam proses interaksi. Interaksi sosial menghasilkan banyak bentuk 

sosialisasi. Baik berupa interaksi antar individu, interaksi individu dengan 
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kelompok, dan interaksi anatara kelompok. Sedangkan syarat terjadinya 

interaksi social adalah terjadi kontak social dan terjadi komunikasi. 

Suku Jawa  di  Kampung Tanjung Harapan pada sekarang ini hampir 

menguasai berbagai lapisan social dalam sendi-sendi kehidupan,  baik dalam 

wilayah perdagangan, pertanian, perternakan, serta para pegawai di tengah-

tengah sebuah proses Interaksi social menyangkut manusia, seseorang terjadi 

interaksi tanda-tanda telah terjadi. Namun di Dusun I mayoritas penduduk suku 

lampung. Kampung Tanjung Harapan menunjukkan bahwa masyarakat Jawa 

transmigran memandang, menilai dan meyakini bahwa penduduk Lokal 

lampung memiliki perilaku kurang baik, kasar, sewenang-wenang,  mau  

menang  sendiri,  arogan,  malas  dan  kurang  menerima masyarakat jawa.  

Apabila berurusan dengan warga suku Lampung  bisa-bisa nyawa  

melayang  jika  tidak  segera  diselamatkan. Kalaupun berhasil diselamatkan 

maka suku Jawa harus melakukan jalan damai, lewat  cara  kekeluargaan.  

Namun  unik,  cara  kekeluargaan  yang dimaksudkan tidak serta merta minta 

maaf lalu dimaafkan begitu saja, akan  tetapi  dengan cara muakhi seangkonan 

(mengangkat sebagai sudara).  

Dalam BBC (British Broadcasting Corporation) Indonesia
6

 juga 

menyebutkan bahwa, sehari setelah bentrok antara warga Kampung Tanjung 

Harapan Dusun I dan Dusun II, warga Dusun II yang rumahnya hangus 

terbakar masih mengungsi ketempat yang dianggap aman. Sejumlah laporan 

menyebutkan 50 keluarga kehilangan tempat tinggal dan banyak warga yang 

                                                           
6
British Broadcasting Corporation, Warga Dusun Ii Kecamatan Anak Tuha, Lampung 

Tengah Masih Diungsikan, (Online), (Http://.Www.Bbc.Co.Uk/Indonesia/Berita_Indonesia/2014), 

Diakes Pada Tanggal 1 Oktober 2017 

http://.www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014
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mengungsi. Sementara menurut Syafnijal Datuk Sinaro, ada sekitar 50  rumah 

milik warga Dusun II yang dibakar akibat bentrok keduan Dusun tersebut.  

Saysukau
7
 menyatakan bahwa sebetulnya, budaya Lampung sejalan 

dengan agama Islam, sehingga tidak ada alasan untuk membangun image 

buruk tentang masyarakat Lampung. Kesesuaian dengan nilai-nilai agama itu 

bisa dilihat dalam hal menerima tamu, yang representasinya para pendatang di 

Lampung, sehingga Provinsi Lampung lebih dikenal sebagai “Indonesia Mini”. 

Artinya, keanekaragaman kultural yang ada di Lampung terjadi karena 

penerimaan masyarakat Lampung terhadap para pendatang. 

Untuk mengenal lebih dekat masyarakat lampung kita harus mgerti 

sifat-sifat atau filsafat masyarakat Ulun Lampung, sehingga tidak ada image 

negatif yang timbul. Kita harus sadar bahwa hidup di lampung, berpenghasilan 

di lampung, beranakpinak di lampung, harus menjadi masyarakat lampung 

yang mempunyai akar kelampungan. 

Sifat-sifat orang Lampung menurut Kitab Kuntara Raja Niti 

a. Pi’il Peseggikhi 

Malu melakukan pekerjan hina menurut agama seta memiliki harga diri. 

Segala sesuatu yang menyangkut harga diri, prilaku dan sikap hidup yang 

menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun 

kelompok yang senantiasa dipertahankan. 

b. Sakai Sambaian 
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Gotong Royong, Tolong-menolong, bahu membahu, dan saling memberi 

sesuatu yang di perlukan bagi pihak lain. 

c. Nemui Nyimah 

Saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu. 

Bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang 

dalam kelompoknya maupun terhadap siapa saja yang berhubungan dengan 

masyarakat lampung. 

d. Nengah Nyampukh 

Tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesediaan membuka dari 

dalam pergaulan masyarakat umum dan pengetahuan luas. 

e. Bejuluk Adok 

Tata ketentuan pokok yang selalu diikuti dan diwariskan turun-temurun 

dari zaman dahulu. Mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang 

di sandangkan.
8
 

2. Masyarakat Lampung dan Pendatang Lainya 

a. Bentuk Kerjasama 

Bentuk kerjasama Jawa-Lampung, salah satunya adalah dalam bidang 

ekonomi. Kerja sama dalam lingkungan seperti gotong royong, membuat 

kerajinan, perternakan dan perkebunan. Bentuk kerjasama yang lain adalah 

pemerintah Lampung bersedian menerima masyarakat Jawa sebagai 

masyarakat pendatang di Lampung Tengah. Dengan kata lain interaksi dalam 

kehidupan sehari-hari juga terjalin. Masyarakat jawa di persilahkan untuk 
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bekerjasama dengan masyarakat Lampung Tengah. Pemerintah juga tidak 

membedakan untuk tenaga kerja di Lampung Tengah mengharuskan 

masyarakat asli Lampung. Artinya dibuka kesempatan untuk masyarakat jawa 

dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah. 

Kerjasama dalam lingkungan kemasyarakatan yang diikuti oleh suku 

bangsa Jawa dan lampung adalah kerja bakti membesihkan lingkungan Desa. 

Pada awalnya kerja bakti ini hanya dilakukan oleh orang-orang Jawa saja, 

tetapi setelah tahun 1964 banyak penduduk pendatang yaitu orang jawa-

lampung yang datang dan ikut membantu di dalam kegiatan kerja bakti ini. 

Mereka menyadari bahwa kerja bakti ini merupakan salah satu wujud 

kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Kerja bakti 

ini berlangsung hingga sekarang. 

Menurut keterangan salahseorang warga, kegiatan yang berkaitan 

dengan kebersihan lingkungan di Kampung Tanjung Harapan bukanlah hal 

yang baru. Kegiatan ini tidak dipaksakan untuk setiap warganya. Kegiatan ini 

adalah kesadaran warga sendiri terhadap lingkungannya. Walaupun kami 

berasal dari suku yang berbeda tapi itu tidak menjadi alasan untuk bekerja 

bakti. Tidak dipungkiri justru dari kegiatan ini kami bertemu dan berbincang-

bincang untuk tukar pendapat mengenai suatu permasalahan. Kerja bakti ini 

sudah menjadi keputusan bersama, kegiatan ini dilaksanakan setiap satu bulan 

sekali yaitu setiap hari Minggu pada Minggu terakhir. Kerja bakti ini 

dilakukan pada pagi hari pada pukul 07.00-10.00 WIB.
9
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b. Bentuk Persaingan 

Bentuk persaingan inilah yang menjadikan Lampung Tengah rawan 

konflik sosial yang terjadi antar masyarakat Lampung dengan masyarakat 

Jawa. Masing-masing masyarakat Jawa maupun Lampung mempertahankan 

budaya masing-masing. Masyarakat Lampung takut apabila masyarakat 

pendatang mempengaruhi budaya mereka. Namun sebagian masyarakat 

Lampung senang apabila pendatang bersuku Jawa karena suku Jawa terkenal 

lemah-lembut, ramah-tamah dan baik-baik dalam bersosialisasi. Meskipun 

demikian masih saja ada sebagian masyarakat pribumi takut jika kedatangan 

suku yang berbeda dapat mempengaruhi dan merubah kebudayaan 

masyarakat yang ada di Lampung karena terpengaruh datangnya ada tistiadat 

yang baru. 

c. Bentuk permasalahan  

Pertikaian dua kelompok warga di Kecamatan Anak Tuha itu 

mengakibatkan puluhan rumah warga terbakar. Pertikaian terjadi di Dusun II 

Kampung Tanjung Harapan, konflik dipicu hilangnya dua remaja warga 

Dusun I Kampung Tanjung Harapan, Anak Tuha. Remaja berumuran 15 

tahun itu sejak dua hari terakhir tak diketahui rimbanya.Warga setempat 

mencurigai kedua bocah itu telah tewas dihakimi massa Dusun II kampung 

setempat. Pasalnya, dua hari lalu sempat tersiar kabar ada pencuri yang 

dimassa hingga tewas di sebuah perkebunan sawit. Namun,  jasad pencuri 

yang tewas tersebut tidak diketahui keberadaannya. 
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Isu yang beredar menyebutkan bahwa dua remaja di ketahui bernama 

Kurnia Jaya dan Angga Wirayuda itu tewas di sekitar Dusun II. Merebaknya 

kabar inilah yang membuat suasana antardusun itu memanas.Terjadilah 

Pertikaian dua kelompok warga Kampung Tanjung Harapan di Kabupaten 

Lampung Tengah pada 27 November 2014, tidak  hanya menimbulkan 

kerugian materi dan fisik, tetapijuga trauma, terutama anak-anak dan wanita. 

Kerusuhan terjadi sore hari, sekitarpukul 17.30 WIB. Akibat 

kerusuhan itu, diperkirakan 50 rumah warga peduduk hangus dibakar. Warga 

Kampung Tanjung Harapan melampiaskan dendam setelah mendapat 

informasi ada salah seorang warga mereka yang dibunuh oleh warga Dusun II 

karena kepergok mencuri. 

Kronologis sebenarnya yang mengakibatkan 2 pemuda dibunuh oleh 

warga Dusun II yaitu sebelumnya, peristiwa tersebut terjadi karena kedua 

korban memaksa mengambil ponsel milik Hartoyo ketika berada di Dusun II 

Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung 

Tengah. Hartoyo melawan dan terjadi ribut mulut. Terdakwa Rusdi, ayah 

Hartono, dan terdakwa Edi Suprayitno datang membantu Hartoyo. Tak lama 

terdakwa Wagino ikut serta. Melihat kedua korban keluarkan senjata tajam, 

ketiga terdakwa melawan sehingga terjadi perkelahian yang berujung kedua 

korban tewas. Setelah terbunuh, jenazah kedua korban tersebut kemudian di 

masukkan dalam karung dan diletakkan di pinggir sawah. Kemudian 

keesokan harinya ketiganya  mengubur mayat kedua korban tak jauh dari 

lokasi kejadian. 
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Bentrokan ini bukan pertama kali terjadi di Lampung Tengah. Warga 

kedua dusun itu memendam rasa dendam yang dapat menjadi pemantik 

konflik horizontal. Ada istilah yang berkembang antara warga siapa yang 

menanam orang lain yang memanen, adanya seperti itu karena kesenjangan 

sosial. Ia berharap, pemerintah mampu mencari akar permasalahan hingga 

bisa menyelesaian konflik.
10

 

D. Potensi Konflik 

1. Konflik Versi Masyarakat Tanjung Harapan Dusun I 

Kronologis merujuk pada rangkaian peristiwa secara urut, lengkap, 

dan terpadu. Suatu kronologis perlu untuk dipelajari guna mengetahui 

peristiwa yang terjadi, meskipun tidak secara langsung melihat atau terlibat di 

dalam peristiwa yang dimaksud. Sehingga dengan didasarkan pada 

pertimbangan ini, penulis juga menyajikan kronologi  

versi warga Dusun I terkait peristiwa konflik sosial antara Dusun I dan 

Dusun II Kampung Tanjung Harapan. Adapun kronologis konflik sosial 

antara Dusun I dan Dusun II Kampung Tanjung Harapan, versi Dusun I 

sebagai berikut: 

a. Pada hari kamis, tanggal  27 november 2014 pukul 03.03 WIB, warga 

Dusun I mendengar kabar bahwa 2 pemuda warga mereka yang hilang 

sudah 2 hari ternyata dihakimi oleh warga Dusun II hingga tewas 

karena kepergok mencuri di Dusun II. 
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b. Pada pukul 17.00 WIB, warga Dusun I beramai-ramai mendatangi 

Dusun II namun mereka tidak menemukan jasad kedua pemuda tersebut 

di Dusun II. Mereka melihat bercak darah di sekitar Gardu tempat ronda 

hal itu menimbulkan mereka menjadi memanas dan menyangka bahwa 

warga Dusun II telah membunuh warga mereka. 

c. Pada pukul 17.30 WIB terjadilah bentrok anatara Dusun I dan Dusun II, 

warga Dusun I merasa tidak terima dengan tindakan warga Dusun II 

sehingga mereka mengamuk dengan membakar beberapa rumah warga 

Dusun II. 

d. Akibat dari peristiwa konflik tersebut, 50 rumah hangus terbakar 

puluhan rumah menalami kerusakan. 

e. Aksi pembakaran rumah mewarnai bentrok massa yang terjadi di Dusun 

II, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Lampung 

Tengah, Kamis 27 November 2014 langsung diketahui oleh tokoh 

aparat desa dan kapolda desa setempat sehingga Kapolda Lampung 

Brigjen Heru Winarko dan Dandim Lampung Tengah Hari Darmica 

turun langsung ke lokasi bentrok untuk mencegah adanya aksi susulan. 

Heru tiba di lokasi sekitar pukul 21.30 WIB. Hingga pukul 22.00 WIB 

malam, suasana di Dusun II, masih mencekam. Ratusan anggota 

kepolisian dari polsek-polsek, Polres Lamteng, dan Polda Lampung 

dibantu seratusan personel TNI dari Candimas masih berjaga di lokasi. 

Isu bakal adanya serangan balasan pun terus merebak.
11
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2. Konflik Versi Masyarakat Tanjung Harapan Dusun II 

Kronologis konflik social versi warga Dusun II terkait peristiwa 

konflik sosial antara Dusun I dan Dusun II Kampung Tanjung Harapan 

berdasarkan hasil pemaparan warga Dusun II yaitu sebagai berikut: 

a. Pada hari kamis, tanggal 27 november 2014 pukul  17.00 WIB, 

warga Dusun I ramai-ramai mendatagi mereka, mereka sempat 

bingung dengan kedatangan warga Dusun I yang beramai-ramai 

sambil berteriak-teriak, sebagian warga ada yang ketakutan dan ada 

yang menghampiri warga Dusun I. 

b. Warga Dusun I menuduh warga mereka telah menghakimi 2 

pemuda warga Dusun I hingga tewas, dan membuang mayatnya. 

Warga Dusun II tidak terima dengan tuduhan tersebut sehingga 

terjadilah bentrok antara mereka. 

c. Pukul 18.20 WIB, aparat keamanan kepolisian Polsek dan Polres 

setempat mulai berdatangan dan melakukan penjagaan dan 

pengamanan di Dusun II atas terjadinya bentrok antara kedua 

Dusun tersebut. 

d. Pada tanggal 28 november 2014, pukul 10.00 WIB Kepala Desa 

Kampung Tanjung Harapan mengadakan musyawarah dengan 

tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, 

dan tokoh-tokoh agama setempat, guna meyelesaikan permasalahan 

tersebut agar tidak menjadi konflik yang berkelanjutan. 
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e. Bentrok kedua warga Dusun tersebut dipicu oleh dua warga Dusun 

II yaitu Rusdi dan Edi Supriyanto yang membunuh dua Pemuda 

warga Dusun I dan membuang mayatnya di sawah dengan 

memasukan korban dalam karung. Peristiwa sebelumnya terjadi 

karena kedua korban memaksa mengambil ponsel milik Hartoyo 

ketika berada di Dusun II. Hartoyo melawan dan terjadilah ribut 

mulut. Terdakwa Rusdi, ayah Hatoyo dan  terdakwa Edi Supriyanto 

datang membantu.  

f. Kedua terdakwa membawa senjata tajam dan terjadilah perkelahian 

yang berujung tewasnya kedua korban. Setelah dibunuh, kedua 

jenazah korban tersebut kemudian dimasukan dalam karung dan 

diletakkan dipinggir sawah, kemudian keesokan harinya mereka 

mengubur mayat tersebut. 

g. Hal tersebutlah yang memicu bentrok kedua Dusun tersebut yang 

mengakibatkan 50 rumah warga hangus terbakar puluhan rumah 

mengalami kerusakan. 

h. Aksi pembakaran rumah mewarnai bentrok massa yang terjadi di 

Dusun II, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, 

Lampung Tengah, Kamis 27 November 2014 langsung diketahui 

oleh tokoh aparat desa dan kapolda desa setempat sehingga 

Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko dan Dandim Lampung 

Tengah Hari Darmica turun langsung ke lokasi bentrok untuk 

mencegah adanya aksi susulan. Heru tiba di lokasi sekitar pukul 
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21.30 WIB. Hingga pukul 22.00 WIB tadi malam, suasana di 

Dusun II, masih mencekam. Ratusan anggota kepolisian dari 

polsek-polsek, Polres Lamteng, dan Polda Lampung dibantu 

seratusan personel TNI dari Candimas masih berjaga di lokasi. Isu 

bakal adanya serangan balasan pun terus merebak.
12

 

Subroto warga Dusun II Kampung Harapan Kecamatan Anak Tuha 

menceritakan saat pengalaman dirinya saat bentrok antar dusun. Dia  hanya 

membawa pskisn yang melekat dibadan dan selamatkan anak dan istrinya 

,untuk barang yang lainnya sudah nggak kepikiran lagi. Banyak surat penting 

yang rusak tapi dia sudah didata karena wajib lapor ke Polsek. Subroto yang 

kesehariannya bekerja sebagai petani ini. Ia menambahkan pencurian yang 

menjadi pemicu bentrok dua dusun itu memang sudah sangat sering terjadi. 

"Sudah sering, sampai bosan lapor polisi. Tapi nggak ada tindakan,  makanya 

jadi konflik pada waktu itu," katanyalagi.
13

 

Salah satu warga Dusun II yang keberatan nama dan identitasnya 

mengatakan. "Rumah saya aman tidak dibakar, tapi perabotan dapur saya 

habis yang sisa Cuma kulkas. Segala wajan, piring sama panci itu amblas," 

katanya dengan raut wajah serius.Hal serupa di tuturkan Edi menceritakan, 

"Alhamdulillah anak dan istri selamat, waktu kejadian saya dan istri lari ke 

Banjarsari, dan tidak membaw aapa-apa Cuma dipakai yang melekat di badan 

saja," kata pria yang berprofesi sebagai petani ini. Edi belum bisa mengolah 

lahan yang digarapnya, "Mau pakai apa Mba? Semua alat, pupuk, benih 
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sudah habis dibakar, masak mau mengandalkan tangan saja, sudah berat di 

biaya. Dan sementara ini saya masih ngungsi di Banjarsari di tempat Bapak. 

Yang jelas, untuk soal ganti rugi sampai sekarang warga belum dapat," jelas 

Edi. 

Edi menambahkan, "Memang di sini sering kemalingan, Ibarat orang 

makanbisasampaitiga kali sehari kehilangan, lengah sedikit pasti hilang tidak 

pernah ada tanggapan atau tindakan dari polisi. Kalau kepoli siujung-

ujungnya duit. Tanggapan Polisi nol sehingga emosi warga meningkat 

makanya kalau ada masalah kami lebih memilih melapor ke Militer. Soalnya 

kalau sama militer di dengarkan dan ada tindakan," bebernya.Soal ganti rugi 

yang dijanjikan pemerintah daerah, kelihatannya mereka juga satu 

suara."Pasti lama dapatnya, sampai sekarangpun nggak ada yang tahu berapa 

dapatnya, kalau warga pengen nyacepat dikasih, biarada modal buat hidup 

lagi," kata Edi sambil mengelus rambut putrinya. Cerita serupa di ungkapkan 

Mat Taufik yang rumahnya dekat jalan utama. Dan rumahnya di jadikan 

posko komando darurat oleh Brimob dan wartawan selama 12 hari paska 

bentrok itu mengatakan. "Kalau saya Alhamdulillah sekali nggak kehilangan 

apapun, nyawa selamat, keluarga aman, harta juga aman. Tetapi tetangga saya 

rumah nya aman, eh malah sapinya dikandang hilang dua ekor saat kejadian, 

" katanya. Satu kesamatan cerita dari warga, mereka minta penegakan hukum 

di kampung mereka. Bahkan ada warga yang minta supaya dusun mereka 

dijaga militer.
14
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